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  چكيده
در آزمايشگاه بذر  1387زني كانوال در استان خوزستان، آزمايشي در سال  جوانهبه منظور بررسي اثرات آللوپاتيك كنجد بر رشد و      

تيمارهاي آزمايشي شامل . دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين اهواز به صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي طراحي شد
هاي مختلف گياهي  اثرات غلظت. درصد بودند 100و  50، 25، 0سطح غلظت  4هاي گياهي شامل  عصاره برگ، ريشه، ساقه و گل عصاره

هاي گياهي نيز بر سرعت  همچنين اثر اندام. دار بود چه معني چه، طول ساقه چه، طول ريشه زني، وزن ساقه زني، درصد جوانه بر سرعت جوانه
ها بر سرعت  هاي مختلف گياهي و اندام تاثرات متقابل ميان غلظ. دار بود چه معني چه و طول ساقه چه، طول ريشه زني، وزن ريشه جوانه
نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد كه كانوال به . دار گرديد چه معني چه و طول ساقه چه، طول ريشه چه، وزن ريشه زني، وزن ساقه جوانه

  .داري كاهش يافتند يهاي آزمايشي به طور معن مواد شيميايي كنجد حساس بوده، و تمامي صفات آزمايشي با افزايش غلظت عصاره
    .كانوال، كنجد و آللوپاتي: واژگان كليدي

 

 مقدمه

واژه آللوپاتي عبارت است از اثرات مستقيم و غير مستقيم، مفيد يا مضر مواد و تركيبات شيميايي توليدي هر گياه كه بر روي رشد      
آللوپاتي در كنجد اشاره به مواد شيميايي و اثرات آن بر ).  2007سولتانيپور و همكاران، (همان گياه و گياهان ديگر تأثير گذار است 

زائو همكاران، (هاي ثانويه مانند مواد فنولي و اسيدهاي مختلف باشد  رشد گياهان دارشته كه اين مواد ممكن است تركيبات و متابوليت
  .مربوط به اثرات آللوپاتيك كنجد استدر اين آزمايش سعي شده است به اين سئوال پاسخ داده شود كه آيا اين كاهش ). 2005

 

  ها مواد و روش
زنـي و ديگـر پارامترهـاي اوليـه بـر روي       اين آزمايش براي تعيين و بررسي اثرات آللوپاتيك گياه كنجد بر سرعت و درصد جوانه     

ايـن آزمـايش بـه    . ز اجـرا شـد  طراحي شده كه در آزمايشگاه بذر دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامـين اهـوا   1387كانوال در سال 
 100و  50، 25، 0هاي مختلف گياه كنجد بـه نسـبت    عصاره. تكرار انجام شد 4هاي كامل تصادفي با  صورت فاكتوريل در قالب بلوك

 هـاي  انـدام . هاي استحراج شده از تيمارهاي برگ، ريشه، ساقه و گل بود هاي هوايي مورد آزمايش شامل عصاره اندام. درصد آماده شد
 24ليتـر آب حـل شـده و بـه مـدت زمـان        ميلي 100گرم از آن در  5. هوايي و ريشه پس از تفكيك از يكديگر خشك و آسياب شده

ها بـا   سپس مخلوط. دور قرار داده شد 3000دقيقه با  15سپس در دستگاه سانتريوفوژ به مدت . قرار داده شد 1ساعت در دستگاه شيكر

___________________________________________________________________________________________ 
1 Shaker machine. 
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دقيقه قرار داده  5درصد به مدت  5همچنين در ابتدا بذور كانوال در سديم هيپوكلرايد . تر و صاف شدفيل) 1شماره (كاغذ صافي واتمن 

متري بر روي دو اليه كاغذ صافي  سانتي 12ديش  بذر در پرتي 50زني،  براي آزمون جوانه. شد و بعد از آن با مقطر به خوبي شسته شد
ليتر از سطوح عصاره مـورد نظـر بـه آن اضـافه گرديـد، درب ظـرف        ميلي 5اي شاهد و ليتر آب مقطر بر ميلي 5قرار داده شده و مقدار 

قـرار  ) ساعت در شب 12ساعت در روز و  12(گراد  درجه سانتي 20تا  18آزمايشي بوسيله پارافيلم بسته شده و در ژرميناتور با دماي 
معادله (زني از معادله و رابطه مايگور استفاده شد  ت جوانهبراي سرع. بذور جوانه زده هر روز در ساعتي معين شمارش گرديد. گرفتند

1:(                                                                                               n  
Di= GR/  Si                                                                           ∑  

                                                                                                  i-1  
GR ،Si ،Di  وn  تعداد بذرهاي جوانه زده در هر شمارش، )تعداد بذر جوانه زده در روز(به ترتيب نشان دهنده سرعت جوانه زني ،

. استفاده شد Mstat-Cافزار  حاسبات آماري در اين تحقيق با استفاده از نرمتمامي م. تعداد روز تا شمارش، تعداد دفعات شمارش بود
  . درصد طراحي شد 5اي دانكن در سطح احتمال  مقايسات ميانگين نيز با استفاده از آزمون چند دامنه

  

  نتايج و بحث 
چه، طول  زني، وزن ريشه يز بر سرعت جوانهتأثير اندام گياهي ن. دار شد هاي مختلف عصاره كنجد بر تمامي صفات معني اثر غلظت     
زنـي،   هاي گياهي نيز بر سرعت جوانه هاي مختلف عصاره كنجد و اندام اثر متقابل غلظت. دار گرديد چه نيز معني چه و طول ساقه ريشه

در تيمـار شـاهد و    زنـي  بـاالترين سـرعت جوانـه   ). 1جدول (دار گرديد  چه نيز معني چه و طول ساقه چه، وزن و طول ريشه وزن ساقه
درصـد كـاهش پيـدا     100داري از صفر تا  زني به طور معني سرعت جوانه. درصد عصاره كنجد بود 100ترين ميزان آن مربوط به  پايين
 100زني در  درصد جوانه. نسبتاً زياد كانوال به مواد آللوپاتيك استخراج شده از كنجد بودنتايج اين آزمايش نشان دهنده حساسيت . كرد

بـاالترين مربـوط بـه تيمـار شـاهد و كمتـرين وزن       . داري داشـت  ايشي تفاوت معنيدرصد غلظت عصاره كنجد با ديگر تيمارهاي آزم
. درصد كاهش يافت 100ر تا داري از غلظت صف ه طور معنيچه ب وزن ساقه. درصد كنجد حاصل شد 100چه نيز در تيمار غلظت  ساقه

متـر   ميلي 428/5چه به ميزان  باالترين طول ريشه. استگرم مربوط به تيمار شاهد  ميلي 01564/0چه به ميزان  باالترين ميزان وزن ريشه
 mm(آن مربوط به عصاره برگ بود و كمترين ) mm 428/5(چه مربوط به ساقه  باالترين طول ريشه .درصد بود 25مربوط به غلظت 

 درصد بود 100متر مربوط به غلظت  ميلي 557/2متر و كمترين آن به ميزان  ميلي 510/4چه به ميزان  باالترين طول ساقه ).322/5

  
  

  .آناليز واريانس صفات آزمايشي - 1جدول 
    ميانگين مربعات    

 چه طول ساقه چه طول ريشه چه وزن ريشه چه وزن ساقه زني درصد جوانه زني سرعت جوانه درجه آزادي تغيير منابع

 ns591/172 00035/0 ns000046/0 ns035/0 ns012/0 012/0** 3 تكرار

 794/10** 893/42* 000057/0* 00032/0** 16/242** 328/19** 3 عصاره كنجد

 ns503/207 ns000042/0 *000008/0 *094/4 *545/0 073/0** 3 اندام گياهي

 ns201/210 **000012/0 *000001/0 *681/1 **109/0 035/0** 9 اندام ×رهعصا

 006/0 016/0 0000025/0 000008/0 878/131 004/0 45 خطا
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ns ، * درصد است 1و  5دار در سطح احتمال  دار و معني به ترتيب نشان دهنده عدم معني**و.  
   

چـه   و طـول سـاقه  ) mm(چـه   طول ريشه،)mg(چه  وزن ريشه،)mg(چه  وزن ساقه،)(%زني  انهدرصد جو،)(%زني  مقايسه ميانگين سرعت جوانه -2جدول 
)mm.(  

چه طول ساقه چه طول ريشه چه وزن ريشه چهوزن ساقهزنيدرصد جوانهزنيسرعت جوانه 
       عصاره كنجد

 a455/2 a42/91 a03488/0 a01564/0 ab408/5 a510/4 درصد 0

 b707/1 a16/91 b02869/0 b008313/0 a428/5 b525/3 درصد 25

 c5744/0 b37/77 c02588/0 c0070/0 ab399/5 c138/3 درصد50

 d01619/0 c87/65 d02213/0 d005687/0 b322/5 d557/2 درصد 100

       اندام گياهي

 b181/1 a19/80 a02731/0 c006644/0 ab408/5 a621/3 گل

 b188/1 a65/78 a02879/0 a01362/0 a428/5 b503/3 ساقه

 a274/1 a74/84 a02688/0 b008375/0 ab399/5 c422/3 ريشه 

 c109/1 a24/80 a02869/0 b00800/0 b322/5 d184/3 برگ

  .دار ندارند هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك هستند، با هم اختالف معني ميانگين
  

  گيري كلي نتيجه
يابند كه اين كاهش به نوبه خود باعث كاهش  داري كاهش مي زني به طور معني جوانه ها درصد و سرعت با افزايش غلظت عصاره     

هاي گياهي نيز اثر خاصي بر پارامترهاي آزمايشي داشتند كه نشان  اندامهر يك از  .گردد چه مي چه و هم ريشه طول و وزن هم ساقه
  .ها است هاي مختلف در اين اندام دهنده وجود مواد آللوپاتيك مختلف به نسبت
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The allelopathis effects of sesame on growth and germination of canola in Khozestan 
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Abstract 
     In the course of a laboratorial study that accomplished on the basis on a factorial layout within 
completely randomized design with four replications in 2008. Treatments include leaf, root, stem 
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and flower extract. Each extract includes 4 levels 0%, 25%, 50% and 100%. The effects of sesame 
extract density on germination rate, germination percent, coleoptile weight, radicle length and 
coleoptile length were significant. The effects of plant organ on germination rate, radicle weight, 
radicle length and coleoptile length were significant. The interaction between sesame extract 
densities and plant organ was significant effect on germination rate, coleoptile weight, radicle 
weigth, radicle length and coleoptile length. The conclusions demonstrated that Brassica napus 
sensitized to exuding allelochemical materials form sesame and the rate of germination and 
percentage of germination, seedling weight, coleoptile length, radicle length and brassica napus 
decreased by increasing density of extracts. 
 
Key words: Brassica napus, Sesame, Allelopathy. 
 
 
 
 
 
 

 


